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CONSELHO DIRETOR 

ATA nº 02 – Ano Rotário 2014/2015 
Reunião do Conselho Diretor do Rotary Club de Birigui - Cidade Pérola realizada no primeiro dia de 

outubro de 2014 (01/10/2014), às vinte horas,  na Residencia do Presidente do Rotary Club de Birigui – 

Cidade Pérola, sito à Rua João Galo, 2.039. Estiveram presentes 04 (quatro) companheiros: Presidente 

Robson Augusto Cotarelli, Presidente Eleito e Secretário Marcos Antonio Benatte Fernandes, Vice-

Presidente Sarkis Nakad Junior e Protocolo Wagner Dauberto Mastelaro. O companheiro Wagner 

realizou a abertura da reunião do dia, convocando todos os presentes a tomarem seus lugares. Dada a 

palavra ao Presidente, o mesmo convocou todos à saudação à bandeira nacional, e demais hasteadas. 

Pelo Protocolo, o companheiro Wagner saudou todos os presentes, dada a palavra ao Secretário, o 

mesmo leu a ATA anterior, sendo a mesma RATIFICADA. Em seguida o Protocolo anunciou a pauta da 

reunião: 1) Cronograma Anual; 2) Cartilha de Orientação Rotária para novos Companheiros; 3) Registro 

das ATAs de Posse; 4) PLC; 5) Intercâmbio Cultural com Estrangeiros; 6) Projetos e eventos; 7) Reforma 

do Restaurante Vó Maphalda; 8) Cartão de Identificação. Em seguida o Presidente agradeceu a presença 

de todos e iniciou a reunião. Pela sequência da pauta, foi debatido o Cronograma Anual para o Clube, 

após ponderações, foi decidido a programação para os próximos três meses (outubro, novembro e 

dezembro), ficando a agenda da seguinte maneira: 

OUTUBRO: 

Dia 08 – Reunião Ordinária 

Dia 15 – Reunião Ordinária 

Dia 22 – Reunião Ordinária 

Dia 29 – Homenagem a um Profissional 

NOVEMBRO: 

Dia 05 – Reunião do Conselho Diretor 

Dia 12 – Reunião Ordinária 

Dia 19 – Reunião Ordinária e Eleição para Presidente Indicado Ano 2016/2017 

Dia 26 – Palestra: Como é o trâmite para enviar projetos à Fundação Rotária 

DEZEMBRO: 

Dia 03 – Reunião do Conselho Diretor 

Dia 10 – Reunião Ordinária 

Dia 17 – Reunião Ordinária 

Dia 24 – FÉRIAS 

Dia 31 – FÉRIAS 



Quanto a palestra, o Presidente ficou de convidar o Companheiro Gedson. Foi sugerido o Dia 08/12/2014 

para realizar a CONFRATERNIZAÇÃO das famílias do nosso Clube, na casa do Companheiro Wagner. 

Seguindo a pauta da reunião, o Presidente colocou em debate a elaboração da  Cartilha de Orientação 

Rotária para novos Companheiros, o Companheiro Secretário informou que nenhum Companheiro enviou 

no e-mail do Clube sugestão para a elaboração da Cartilha e nem os membros do Conselho Diretor 

trouxeram sugestões. Após ponderações, ficou decidido que o Presidente formará uma Comissão para 

elaboração da Cartilha. Seguindo a pauta da reunião, o Presidente colocou em debate o Registro das 

ATAs de Posse, após ponderações, ficou decidido, novamente, que o Companheiro Sarkis pesquise a 

necessidade de registrar todas as ATAs de Posse, o Secretário informou que cada registro fica no valor de 

R$150,00 (cento e cinquenta reais). Em seguida, o Presidente pôs em pauta a elaboração do PLC, após 

ponderações, ficou decidido que os Companheiros Presidente e Presidente Eleito farão visitas aos 

Companheiros com direito de ser Presidente Indicado. Ficou decidido para eleição do Presidente Indicado 

Ano Rotário 2016/2017, o dia 19 (dezenove) de novembro de 2014. Em seguida, o Presidente propôs, 

devido o adiantado da hora, debater o restante da pauta na próxima reunião do Conselho Diretor, 

incluindo na pauta, como primeiro item a ser debatido, o Projeto 3H do Mauricio Longuini, sendo 

aprovado por unanimidade. Por fim, o companheiro Robson agradeceu a presença de todos os 

companheiros e, por não haver nada mais a tratar, encerrou a reunião e pediu a todos que em pé 

saudassem os pavilhões hasteados. Eu, Marcos Antonio Benatte Fernandes,  secretário, lavrei, nesta data, 

a presente ata que vai por mim e pelo presidente assinada. 

___________________________   _____________________________ 
Robson Augusto Cotarelli                            Marcos Antonio Benatte Fernandes          Presidente 
      Secretário 


